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ROMAN HECK 

O WPLYWIE WROCLAWSKIEGO PRAWA MIEJSKIEGO 

NA MORAWACH W XIV-XVI WIEKU 

Stanowczo nalezy zaliczyc Purkynego do najwybitniejszych budowni
czych Jmltury politycznie juz w pelni uswiadomionego naTOdu czeskiego, 
do wielkich tw6rc6w nauki swiatowej, kt6ry dobrze zasluzyl si� ludzkosci. 

W czasie mych studi6w w archiwach czechoslowackich zainteresowaly 
mnie slady zywych kontalot6w miast p61nocnych Moraw ze Sl11skiem. 
Kontakty te s11 zrozumiale, gdy wezmie si� pod uwag� bliskie s&siedz
two obu ziem i przynaleznosc Sl11ska od pierwszej potowy XIV w. do 
Korony Kr6lestwa Czeskiego. Jednym z przejaw6w tych kontakt6w w in
teresuj11cym nas okresie byly zwi11zki gl6wnego miasta Moraw w tym 
czasie - Olomunca z Wroclawiem. Przez O!omuniec przebiegaly wtedy 
kluczowe drogi handlowe ze Sl11ska na poludnie, !11cz11ce gl6wne miasta 
sl11skie z Morawami, m. in. z Wroclawia przez Wi11z6w, Nys�, Glucholazy, 
Bruntal do O!omunca oraz z Opola przez :i<:rapkowice, Glubczyce, Opaw�, 
Fulnek, Odry do Olomunca. Przez O!omuniec wiodly tez niekt6re szlaki 
!11cz11ce Wroclaw z Wiedniem i Bratyslaw11 1 • Olomuniec odgrywal przy 
tym szczeg6lrn1 rol� jako w�zlowy punkt szeregu dr6g wiod11cych z Mo
raw, czy z ziem polozonyoh bardziej na poludnie, do Polski. W zwi11zku 
z tym 6wczesna stolica Moraw otrzymala w 1351 r. prawo skladu na to
wary id&ce z Polski 2. Wszystkie drogi l&cz&ce Olomuniec z Polsk11 prze
chodzily przez Sl11sk. 

Nie tez dziwnego, ie wraz z nasilaniem si� handlu i rozwoju miast 
w p6zniejszym sredniowieczu stosunki Olomunca z s&siednim Sl&skiem 
ulegaly intensyfikacji. Wy,kraczaly one witedy szeroko poza sfer� kontak-

1 Zob. J. N o w a k o w a, Rozmieszczenie kom6r celnych i przebieg dr6g handlo

wych na Slqsku do kori.ca XIV wieku, Wroclaw 1951, s. 105 nn.; H. We nd t, Schle

sien und der Orient (Da rstellungen u. Quellen z. schlesischen Geschichte, t. XXI, 

Wroclaw 1916, s. 40, 41, 54, 55, 58). 
2 No w a k o w a, op. cit., s. 105; M. Hein, Geschichte des Handels und Ge

werbes von Olmiitz im Mittelalter, Olmütz 1935, s. 1 nn. 
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t6w 1kupieckich. Znalazly tez odbicie w dziedzinie stosunk6w prawnych. 
Podobnie jak w innych krajach s11siednich, r6wniez w Czechach i na Mo
rawach mial miejsce w XIII-XIV w. proces przyjmowania przez miasta 
prawa niemieckiego. Jesli w poludniowych rejonach Czech i Moraw przyj
mowano prawo niemieckie wedlug wzor6w miast Niemiec poludniowych, 
to na p6lnocy rozszerzalo si� w pierwszym rz�dzie prawo magdeburskie. 

Zrazu wzory i pouczenia prawne czerpano bezposrednio z Magde
burga. P6zniej, od pierwszej cwierci XIV w., za wyzszy sqd p_rawa nie
miecko-magdeburskiego zacz�to uwazac na terenie Czech s11d w Litomie
rzycach. Do Litomierzyc zwraca,no si� o wydawanie wyrok6w w wypadku 
apelacji i o pouczenia w kwestiach w11tpliwych. Dopiero w szczeg6lnie 
trudnych sprawach litomierzyczanie zasi�gali porad prawnych w Magde
burgu. System prawa magdeburskiego jako zwi11zany z podstawami 6w
czesnego ustroju miejskiego zakorzenil si� tak mocno, ze mimo przej�cia 
w!adzy w miastach przez Czech6w w okresie wojen husyckich prawo 
magdeburskie zostalo w nich zachowane, a rz11dzone przez slowianskich 
rajc6w czeskich Litomierzyce :awracaly si� rw XV i XVI w. nadal o poucZ€
nia prawne do Magdeburga, az do 1548 r., kiedy na skutek reformacji 
i 6wczesnych wydarzen w Czechach Ferdynand I zabroni! czerpania porad 
prawnych z tego „kacerskiego" miasta i powola! do zycia maj11c11 zast11pic 
w tym wzgl�dzie odlegly Magdeburg Prask11 Komor� Apelacyjnq. Charak
terystyczne przy tym jest to, ze pouczenia prawne Magdeburga dla Lito
mierzyc i Li tomierzyc dla zwi11zanych z nimi miast czeskich pochodz11ce 
gl6wnie z XV i XVI w. zachowaly si� w wi�kszosci w j�zyku czeskim '· 

We wprowadzeniu prawa miejskiego w Czechach, a z,wlaszcza na Mo
rawach, poza Magdeburgiem nuemal11 ,rol� odegraly miasta sl11skie. Osadq, 
z kt6rej magdeburskie prawo miejskie promieniowalo najwczesniej na te
reh Moraw, stal si� Bruntal, gdzie dotarlo ono okolo 1213 r. Jest wysoce 
prawdopodobne, ze miasto to przyj�lo nowy system prawny za posred
nictwem sl11skiej Zlotoryi 4• W niekt6rych miastach czeskich mamy do 
czynienia z wplywami Wroclawia. Z Wroclawiem jest z,wi11zana wyraznie 
Opawa, kt6ra w 1301 r. otrzymala instrukcje prawa magdeburskiego ze 
stolicy SlqSka 5• S2'czeg6lnie szeroki zasi�g posiadalo prawo glubczyckie, 
kt6re w XIII i pocz11tkach XIV w. rozprzestrzenilo si� z Glubczyc na wie
le mi1ast morawskich, sposr6d kt6rych mozna wymienic: Horni Benesov, 

a W. Weizsäcker, Das Böhmische Städtwesen im Spiegel der Magdeburger 

Schöffensprüche (Böhmen und Mähren 1940, z. 3, s. 86-88). 

4 W. Weizsäcker, Eindringen uiid Verbreitung der deutschen Stadtrechte 

in Böhmen und Mäh1·en (Deutsches Archiv für Landes und Volksforschung, t. I, 

z. 3, Leipzig 1937, s. 97). 

5 A. Z y c h a, Uber den Ursprung der Städte in Böhmen und die Städtepolitik 

der Pfemysliden, Prag 1907, s. 207. 
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Hranice, Ptlbor, Vitk;ov, Libav,:, Fulnek, Novy Jicin, a nawet polozony 
daleko na poludniu Uhersky Brod 6• Na pograniezu, w rejonie Sqsiadujq
eym z biskupiq Nys'l promieniowalo prawo flamandzkie panujqee w tym
ze mieseie, w kt6rym znajdowal si,: od 1290 r. sqd wyzszy tego prawa 7. 
Z J eleniq G6rq zwiqzany byl polozony po stronie ezeskiej ,pobliski Bez
dekov. 

S!jdy lawnieze niekt6ryeh miast uzyskiwaly z ezasem ,pozyej,: wyz
szyeh Sqd6w prawa miejskiego, a to wspomniane juz Litomierzyee w Cze
ehach 'polnoenyeh od 1325 r., Praga dla wielu miast Czeeh srodkowyeh 
od 1347 r., Brno na Morawach poludniowyeh od 1350 r., Olomuniee dla 
Moraw p61noenych od 1352 r. • Og61nie biorqe nalezy stwierdzic, ze jesli 
Czeehy przyjmowaly prawo miejskie w duzym stopniu z Norymbergi 
i bez,posrednio z Magdeburga, a Morawy poludniowe prawdopodobnie pod 
wplywem pobliskiego Wiednia, to w rozwoju tego prawa na terenie Mo
raw ,p6lnocmyeh posrednikiem byly w pierwszym rz,:dzie miasta slqskie. 
Pod bezposrednim wplywem Wroclawia ksztaltowalo si,: bowiem prawo 
uzywane w gl6wnym mieseie tego regionu, w Olomuneu. Prawo magde
burskie wedlug wzor6w wroclawskich bylo uzywane w Olomuncu od 
polowy XIV w. az do czas6w nowozytnyeh. Wedlug tego prawa lawnicy 
olomunieeey sluzyli poradami prawnymi zwiqzanym z Olomuncem innym 
miastom p61noenyeh Moraw. Swiadeetwem zwi'lzk6w prawnyeh Olomun
ea z Wroelawiem S'l zachowane do dzis ksi,:gi prawne XIV-XVI w., na 
kt6re ehe,: zwr6cic uwag,: ezytelnik6w niniejszego artykulu. 

Poezqtki prawa niemieekiego w Olomuneu nie Sq blizej zna,ne. Doku
ment lokaeyjny miasta nie zachowal si,: i nie wiemy przez kogo ani 
w jakim ezasie by!o ono lokowane 9

• W kazdym razie w polowie XIII w. 
siedziba bisku,pstwa morawskiego posiadala juz prawa miejskie. Dowodzi 
tego fakt, ze w 1243 r. prawa miejskie wedlug wzor6w Olomunea przyj
mowal Litovl, a w 1256 ,pobliski Pferov. Od polowy XIII w. zaehowaly si,: 
juz liezne nazwiska w6jfow i naplywowych obeyeh niemieckieh miesz-

' W e i z s ä c k e I\ Eindringen ... , s. 100. 
7 J. Pf i t z n e r, Besiedlungs, Verfassung- u. Verwaltungsgeschichte d. Bre

slauer Bistumslandes, cz. I; Prager Studien aus d. Gebiete d. Geschichtswissen
schaft, z. 1, Reichenberg 1926, s. 362. 

8 W e i z säc k e r, Eindringen ... , s. 108; J. J. Ha n e 1, 0 vlivu prliva nemeckf!ho 

v Cechach a na Morave, Praha 1874, s. 13 nn. 0 prawie niemieckim w Czechach 

zob. og6Inie F. V a c e k, Emfyteuse w Cechach ve XIII, a XIV. stoleti. (Casopis pro 

dejiny venkowa, VII, 1920); t e n Z e, Soudnictvi v Cechach, mestske a vrchnostni, ai 

do XV. stol. (tamZe, IX-XII, 1922-1925). Wstt::pnq orientacjE: w tych zagadnie

niach urnoZliwia najnowszy podrE:cznik V. Va n e � e k, Dejiny stlitu a prava v Ce
skoslovensku, Praha 1964. 

' Zob. V. Ne Sp o r, D€.jiny Olomouce, Vlastiveda Moravskd., II mistopis, t. 58, 

Brno 1936, s. 30. 
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czan o!omunieckich "· Zrazu O!omuniec, w kt6rym prawa miejskie wpro

wadzono stosu-nkowo pozl'lo, zwracal si� po pouczenia prawne do Uni

cova i Bruntalu, eo swiadczy!oby, :i:e stamtqd przej�to wzory nowego 

ustroju miejskiego 11. Prawo u:i:ywane w O!omuncu zostalo po rnz pier

wszy okreslone jako magdeburskie w 1326 r. 1' 

W dalszym rozwoju stosunk6w prawnych Olomunca i p6!-nocnych Mo

raw kapitalne znaczenie mialy wydarzenia 1352 r. Wtedy to, 2apewne 

na prosb� Olomunca oraz margrabiego morawskiego Jana Henryka, po

lecil Karo! IV radzie miasta Wroc!awia przekazac Olomuncowi wroclaw

skie prawo miejskie. Z dnia 25 I 1352 r. pochodzi dokume-nt stwierdza

i'ICY, ze rada wroclawska przekaza!a mieszczanom o!omunieckim „prawa 

miejskie, prawa, zwyczaje i laski, zarOwno na piSmie) jak i poza pismem, 

ju:i: posiadane i kt6re w przyszlosci posiadac b�dzie" 13. Wroclawianie za

chowywali sobie przy tym rol� Sqdu · wyzszej i-nstancji dla O!omunca. 

Wkr6tce po tym zatwierdzi! margrabia Jan Henryk w dniu 3 III 1352 r. 

u:i:ywanie przez Olomuniec prawa magdeburskiego w takiej postaci, w ja

kiej przyj�to je z Wroclawia, ustanawiajqc jednoczesnie, :i:e wszystkie 

miasta -na Morawach, kt6re rzqdZ'I si� -prawem magdeburskim, winny 

pobierac pouczenia prawne w O!omuncu 1•. W ten spos6b sqd o!omu-nie

cki stal si� dla morawskich miast prawa magdeburskiego sqdem wyzszej 

instancji, a za jego posrednictwem S<\d !aw-nik6w wroclawskich stawal 

si� dla O!omunca i wszystkich miast morawskich na prawie magdebur

skim sqdem instancji najwyzszej, do kt6rego 2wracano si� po o!'tyle 

w wypadkach szczeg6lnie 4rudnych. Odt'!d rzeczywiscie przez kilka wie

k6w wroclawianie rozstrzygali -najbardziej skomplikowane sprawy sqdowe 

miast p6!nocnych · Moraw i przekazywali O!omuncowi pouczenia prawne. 

Dziwnym zrzqdzeniem losu stalo si� jednak tak, :i:e slady wplyw6w 

wroclawskich wsr6d zachowanych kodeks6w prawnych Archiwum Miasta 

O!omunca S'I stosunkowo sk.romne. Wsr6d przechowywanych tarn dzis 

najstarszych ksiqg prawniczych na czo!o wysuwajq si� dwa zbiory kla-

10 O wzora ch olomunie ckich w Li tovlu i Pferovie wspominaj& od powie dnie do

ku m enty Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, t .  III, wyd . A .  Bocz ek , Olo

mucii 18411 s. 1 9  i 228. Charak t erystyk� narodowoSciowc\ miasta w polowie XIII w. 

,podaje N e S p o r, op. cit., s. 32. 

u F. B isc h of f, Deutsches Recht in Olmütz, Olmütz 1855, s. 21; W. W e iz

säc k e r, Die Rechtsmitteilung Breslaus an Olmütz (Festschrif t für Otto P eterka 

zu m 60. G eburtstag , Brünn , Prag, Leipzig, Wien 1 936, s. 85). 
12 Regesta diplomatica Bohemiae et Moraviae, t. III, wyd. J. Emler, Praga e  

1890, nr 1 310; Ha n e 1, op. cit., s. 59; B ischof f, op. cit., s. 12 . 
1s G. A. Tz scho p p e, G. A .  St e n z e 1, Urkundensammlung zur Geschichte 

des Ursprungs der Städte u. der Einführung u. Verbreitung Deutscher Kolonisten 

u. Rechte in Schlesien u. der Oberlausitz, Ha mburg 1832, nr 166; Bischof f, op. 

cit., Anhang 1 5. 

H B i s c h o ff, op. cit., s. 22-23 . 
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sycznego prawa magdebursk.iego w ultladzie systematycznym wedlug 
tzw. dystynkcji pochodzqce z XV w. ,,Liber distinctionum" (sygn. 167) 
i „Leges magdeburgenses" (sygn. 1304). Na wplyw Wroclawia w spos6b 
bardziej be2lposredni, ale nie opowiadajqcy wcale jego fakitycznej roli 
wskazuj., ,,Ksi�ga ortyli magdeburskich, lipskich, ,wittenbersk.ich, wro
clawskich, praskich z 1571 r." i „Pouczenia z Olomunca, Magdeburga, 
Lipska, Wroclawia" z polowy XVI w. (wsp6lna sygn. nr 155) 15• Kapitalne 
natomiast znaczenie dla zwiq2lk6w olomuniecko-wroclawskich maj„ dwa 
kodeksy zachowane w innych zbiorach r�kopis6w sredniowiecznych. Pier
wszym z nich jest r�kopis bylej Biblioteki Kapitulnej w Olomuncu nr 
403 znajduj„cy si� dzisiaj w zbiorach Archiwum Panstwowego w Opawie, 
Filia w Olomuncu 16. Drugim zas jest kodeks G. 10, nr 277 dawnego zbiol'u 
r,:kopis6w brnenskiego Archiwum Ziemskiego, przechowywany dzis w Ar
chiwum Panstwowym w Brnie "· 

Pierwszym z nich zajql si� obszerniej w malo u nas znanym artykule 
W. Weizsäoker, stwierdoojqc, ze chodzi ,tu o uznany w XIX i XX w. za 
zagm10ny r�kopis zawierajqcy wlasnie wspomniane wyzej prawa, jakie 
przekaza! w 1352 r. Wroclaw miastu Olomuniec. R�kopis pochodz'!CY 
z po!owy XIV w. zawiera na karcie 19 •przy interesujqcym nas tutaj 
tekscie prawnym okreslaj„c„ jego charakter notatk�: ,,Hec sunt iura 
Magdeburgensia. Explicit liber iuris Wratislauie civitatis completus per 
manus nullius. Datum anno domini millesimo CCC0 quinquagesimo se
cundo". W. Weizsäcker powst�zymai si� od s„du, czy mamy tu do czy
nienia z odpisem wroclawskich praw miejskich sporz„dzonym bezposred
nio we Wroclawiu, czy tez z odpisem takiego odpisu. Postawil natomiast 
hipotez,:, ze pisarzem, kt6ry przepisal ten 2Jbi6r, m6g1 byc zyj'!CY w owym 
czasie lawnik olomunieck.i Johannes Nymandi "· 

Interesujqce jest zestawienia tresci zbioru praw stolicy Sl„ska, jakie 
uznano za stosowne przekazac Olomuncowi. Wedlug analizy przeprowa
dzonej przez W. Weizsäckera, cz�sciowo uproszczonej i usystematyzowanej 
przeze mnie, tresc tego 2'bioru przedstawia si� w nast�pujqcy spos6b: 

1. Tekst otwiera wst�p dokumentu ksi,:cia wroclawskiego Henryka 
IV dla Wroclawia z 12 IX 1283 r., w kt6rym tenze zatwierdzal udzielone 

15 Zob. V. Ne Sp o r, Mestske knihy Archivu Olomouckeha ad r. 1343 da 1848, 

Olomouc 1927, s. 7. 
111 Og6Im1 informacj� o kodeksach prawniczych zbioru dawnej olomunieckiej 

Biblioteki Kapitulnej moZna znale.ZC w przewodniku archiwalnym St3tni Archiv 

v Opave, Prilvodce pa archivnich fandech, t. III; PoboCka v Olomouci, opr. J. Bi

stfickY, Fr. Drkal, M. Koufil, Praha 1961, s. 60. 
17 Charakterystyk� zbior6w Archiwum PaJistwowego w Brnie podaje Prü.vodce 

po stcitnim archivu v Brne, opr. A. Kocman, M. Musilova, V. Pletho, J. RadimskY, 

M. SvabenskY, M. Trantirek, L. Urbankovä, M. Wurmovä, Brno 1954. 
1s W e i z sä c k e r, Die Rechtsmitteilung ... , s. 91-92. 

a - Sob6tka XXIV, z. 4 
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uprzednio miastu prawa magdebul'Skie od sl6w inwokacji „In nomine dei 
eterni amen" do „fecimus hie subscribi" 19. 

2. Nast�pnie pod nagl6wkiem „Hie hebit sich an das Megdebursche 
recht" umieszczono artyku!y 1-64 (z wyj&tkiem opuszczonego artykulu 
21) znanego pouczenia prawnego Magdeburga do Wroclawia z 1261 r., 
przyj�tego przez Henryka III, jakie legly u podstaw sredniowiecznego 
wroclawskiego ustroju miejskiego 20• Fragment ten jest wstawiony w za
sadzie tak sa:mo, jaJk w cytowanym wy:i:ej dokumencie Henryka IV 
z 12 IX 1283 r. 

3. Dalej wpisano podobnie jak we wspomnianym dokumencie Hen
ryka IV zatwierdzenia powy:i:szych artykul6w przez tego:i: ksi�cia od sl6w 
,,Hec sunt iura" do „integramus" 21. 

4. Kolejno dodano artykuly wroclawskiego prawa magdeburskiego, tak 
jak wroclaw,ianie dodali je do pierwotnego tekstu z 1261 r., a mianowicie 
artykuly 65-67 i 69-79 wecllug numeracji wyst�puj,icej w wydaniu 
G. A. Tzschoppe i G. A. Stenzla i brzmienlu podanym przez G. Koma 22• 

5. W dalszym ci,igu umieszczono, podobnie jak w dokumencie 
z 12 IX 1283 r., zatwierdzenie uj�tych w naszym punkcie 4 przywilej6w 
przez Henryka IV od sl6w „Universa igitur suprascripta iura" do „talis 
est". 

6. Dalej, podobnie jak w dokumencie z 12 IX 1283 r., wspomniano 
dokument ksi,i:i:,it Henryka III i Wladys!a,wa z 16 IX 1261 r. ", jednak 
nie inserowano go w calosci, a zaznaczono tylko wst�pnymi slowami 
arengi „Cum rerum gestarum artissima representacio sit scriptura". 

7. T� cz�sc 2Jbioru identyczn,i w zasadzie z dokumentem 
z 12 IX 1283 r. zamyka zakonczenie tego dokumenJtu od sl6w „Omnia 
enim" do „Datum per manus Lodwici notarii curie nostre 24'', z nie

wys<t�pujqcym w znanym drukowanym tekscie dodatkiem „nec non per 
manus Stephani dicti Tarchala 2,,,. 

8. Be2iposrednio po tym wpisa:no drugie pouczenie prawne Magdebur
ga dla Wroclawia z 8 XI 1295 r. z jego wszystkimi 23 artykulami, w kt6-
rym opuszczono jednak wyst�pujqce po artykule nr 23 zakonczenie 26. 

19 T z s c h o p p e, St e n z e 1, op. cit., nr 76; G. K o r n, Breslauer Urkundenbuch, 

Wroclaw 1870, nr 54. 
20 Druk: E. Th. Gau p p, Das alte Magdeburgische und Hallische Recht, Wroc-

law 1826, s. 230; Tzschoppe, Stenze!, op. cit., nr 56; Korn, op. cit., nr 20. 
21 Por. K o r n, op. cit., nr 54. 
22 T z s c h o p p e, S t e n z e 1, op. cit., nr 66; K o r n, op. cit., nr 20. 
2s K o r n, op. cit., nr 23. 
u Ta mZe. 
25 Weizsäcke r, Die Rechtsmitteilung ... , s. 93. 
28 Gau p p, op. cit., s. 259; T z s c h o p p e, St e n:.. ie 1, op. cit., nr 96, K o r n, 

op. cit., nr 66. 
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9. Z kalei nast�puje zbi6r 64 artykul6w b�d<1cych arzeczeniami praw

nymi, artylami lawnik6w wrac!awskich. OI'tyle te nie zawierajq tradycyj

nega pytania, lecz jedynie rozs.trzygni�cia kwestii, jak byla ta przyj�te 

w wi�kszasci wypadk6w w zbiarach tzw. Systematycznega Prawa Lawni

czega. Nie byly ane ulazone w chranalagicznym parzqdku pawstawania. 

Prawie wszystkie weszly p6zniej da „Magdeburska-wrac!awskiega Sy

stematycznego Prawa La,wniczego" 21. 

W. Weizsäcker, kt6ry przeprawadzil par6wnanie analizawanega 2Jbioru 

praw wrac!awskich dla Olamunca z pi�ciu znanymi najstarszymi r�ka

pisami wraclawskiega prawa miejskiega z XIX i XV w. 28, daszedl da 

wniosku, ze tenze 7Jbi6r s-tanawi kapi� nie =anej clz,is najstarszej ksi�gi 

prawa miejskiega Wraclawia, starszej ad tychze pi�ciu r�kapis6w. lstnia

la wi�c wedlug niega w palowie XIV w. araz byla uzywana i przepisy

wana taka ·Imi<iga praw Wraclawia, w .klt6rej artykuly prawne nie byly 

jeszcze systematycznie wedlug zagadnien uparzqdkawane. Stwierdzenie ta 

pazwalila W. Weizsäckerawi pastawic dalszq hipatez�. :i:e w palawie 

XIV w., przed 1352 r., nie istnial jeszcze systematyczny zbi6r magdebur

ska-wroclawskiega prawa lawniczega i ze jega pawstanie musiala nastq

pic przeta pa 1352 r. " Daje ta padstaw� da uscislenia badan nad tak 

waznq kwesti<1, jak pawstanie tega l!asiadajqcega duze znaczenie pamnika 

sredniawiecznega prawa miejskiega. 

0 ile r�kapis nr 403 bylej Bibliateki Kapiiulnej w Olamuncu stanawi 

fundamentalne zr6dla da paznania genezy prawa WTaclawskiega w Ola

muncu i jega charakteru w najwczesniejszym okresie, a tyle praktyk� 

jega stasawania w czasach poiniejszych i zwi<1zk6w mi�dzy olamunieckim 

sqdem lawniczym a Wraclawiem ilustruje r�kapis G. 10, nr 277 A,rchiwum 

Panstwawega w Brnie. 

J est ta r�kopis pergaminawy liczqcy 79 kart numerawanych a razmia

rach 25 X 34 cm, a drewnianych akladkach abciqgni�tych sk6rq z wyciska

nym na niej arnamentem, zawierajqcy pauczenia prawne lawnik6w wra

clawskich dla Olamunca wydawane w latach 1484-1565. Pauczenia byly 

redagawane w formie datawanych list6w pisanych w j�zyku niemieckim 

z ustalonym incipitem „Unserm frewenltli,chen Gruss zuvor". Byly one 

wpisywane na biezqca, a czym swiadczq zmiany w charakterze pisma 

wyst�pujqce na kartach amawianega r�kapisu. Autarzy kaialagu r�ka

pis6w Archiwum Panstwawega w Brnie razr6znili w nim 8 kalejnych rqk 

21 Zob. W eizsäcker, Die Rechtsmitteilung ... , s. 94. 
2s Sc\ to r�kopisy ujt:;te przez G. Ho m e y er a, Die Deutschen Rechtsbücher des 

Mittelalters u. ihre Handschriften, Berlin 1856, pod numera mi 183, 202, 309, 312, 

1043. Ich charak teryst y ki podanej przez W e i z s ä c k er a, Die Rechtsmitteilung ... , 

s. 94-95, tu z braku miejsca nie podajt:;. 
2g W e i z sä c k er, Die Rechtsmitteilung ... , s. 98. 
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r&znych ,pisarzy '°· Na nienumerowanej pierwszej karcie kodeksu wpisano 
r�k,i XV wzgl�dnie pocz11tku XVI w. szereg og6lnych maiksym dotycz&
cych wymiaru sprnwiedliwosci: 

1. J ustis nil mala lingua nocet.
2. Judicabis populum iusto iudicio, nec in alteram partem declines,

non accipies personam neque munera, quia munera excecant oculos sa
pientium et permutant uerba iustorum, sed iuste quod iustum est prose
quere. 

3. Juste iudicate filii hominum et audite et alteram ·partem. 
4. Richt gerecht denn reichenn als den arunenn 
So wird sich Got de,ner auch erparmenn. 
Pouczenia prawne lawnik6w wroclawskich wpisano na kartach 1-66. 

Og61em naliczylem ich w ksi�dze 109. Niew11tpliwie stanowily one kopie 
oryginalnych list6w, jakie wysylali lawnicy wroclawscy do Olomunca. 
Tu listy te przepisywano na biez11co do omawianej ksi�gi, a to zapewne 
dla zachowania ich i utrwalenia oraz poslugiwania si� nimi jako wzorami 
przy rozstrzyganiu podobnych spraw. 

Charakterystyczne jest, ze tekst6w wroclawskich nie tlumaczono na 
czeski, lecz przepisywano je po niemiecku. Wynikalo to ze specyficznych 
stosunk6w morawskich. Na Morawach w czasie wojen husyckich niemiecki 
patrycjat wi�kszych miast utrzymal wladz� w swoich r�kach, w zwi11zku 
z czym nie doszlo tarn do czechizacji gl6wnych osrodk6w miejskich, jak,i 
przyniosly wojny husyckie na terenie Czech. Olomuniec byl nawet gl6wn& 
bazq walki przeciw husytom na ziemiach moraws·kich "· Wedle oceny 
lokalnego historyka w XV i XVI w. w zr6dlach olomunieckich coraz cz�
sciej wyst�owaly nazwiska czeskie, ale znaczna cz�sc mieszczanstwa byla 
niemiecka. Jego zdaniem Olomuniec byl tym osrodkiem, kt6ry przyczynil 
si� w gl6wnej mierze do przetrwania niemczyzny na p6lnocnych Mora
wach 32• Tego rodzaju stosunki narodowosciowe odbily si� rzeczywiscie 
w analizowanej &si�dze pouczen prawnych, w kt6rej spotykamy zar6wno 
nazwiska niemieckie i czeskie wsr6d wyst�pujqcych w ·niej nazwisk mie
szczan olomunieckich. 

ao PowyZsze pod stawowe dane dotyczqce og6lnych cech rE:kopisu zaczerpnqlem 
z katalogu M. Z e m e k, I. Kr � k a, Soupis rukopisti Stdtniho Archivu v Brne, 

cz. III (201-300), Brno 1959, maszynopis bez paginacji w Archiwum Pailstwowym 
w Brnie. Dalsze wiadomoSci podaj� z wlasnych studi6w nad r�kopisem przepro
wadzonych w czasie kr6tkiego pobytu w Brnie w grudniu 1968 r. Za umoZliwienie 
,rni korzystania z material6w archiwalnych i uprzejmoSC dziE:kUjE: personelowi nau
kowemu Archiwum Pall.stwowego w Brnie, a w szczeg6lno.Sci dr M. Wurmovej. 

ai O wojnach husyck.ich na Morawach pisali m. in. A. Ne um an n, K dejinam 

husitstvi na Morave, Olomouc 1939; Ur b ä n e k, K historii husitske MoraV11 (Ca
sopis Matice MoravskE!, LXIII-LXIV, 1939-1940). 

ar Ne� p o r, ne;inv Olomouce ... , s. 70. 



Wroclawskie prawo miejskie na Morawach 495 

Interesuj,ica jest chronologia zapisanych w ksi�dze pouczeri. Przedsta
wia si� ona w nast�puj,icy spos6b: 

Lata 1 Liczba not Lata [ Liczba not 

1484--1490 16 1531-1540 

1491-1500 31 1541-1550 

1501-1510 16 1551-1560 

1511-1520 14 1561-1565 

1521-1530 20 
Razem 109 

Jesli ilosc zap1sow w ksi�dze odpowiada ilosci faktycznie przekazy
wanych pouczeri lub oddaje przynajmniej ich stosunek liczbowy w po
szczeg6lnych dziesi�cioleciach, to moi.na by pr6bowac wysnuc pewne 
wnioski eo do c�s·totliwosci korutatkt6w prawnil<6w olomuniec,kich 
i wroclawskich. Z danych naszego zestawienia, mozna by s,idzic, ze kon
taroty te byly w obj�tym w nim okresie najzywsze u schyMm XV w., na
tomiast w pierwszych trzech dziesi,itkach lat XVI w. ulegly oslabieniu, 
a w nast�pnych dziesi�cioleciach tego stulecia Olomuniec zwracal si� po 
pouczenia prawne da Wroclawia juz bardzo rzadko. Byc moze, ze osla
bienie zwi,izk6w mi�dzy obu miastami l,iczylo si� ze zwyci�stwem lute
ranizmu we Wroclawiu oraz stosunkami politycznymi w kr6lestwie czes
kim w polowie XVI w. 

Przejdzmy do analizy tresci not r�kopisu. Jak zaznaczylem, sei to od
powiedzi lawnik6w wroclawskich na zapytania o!omuriczan. Sprawy 
w pouczeniach poruszane dotyczyly nie tylko stosunk6w w samym Olo
muncu, lecz takze w nielct6rych innych miastach morawskich. Listy olo
munieckie nie byly przy tym do ksi�gi wpisywane, a najwyzej jedynie 
w odpowiedziach wroclawskich o nich wspomniano. Pouczenia wroclaw
skie wpisywano kolejno, chronologicznie, bez zadnego ukladu iematycz
nego. Ich tresc spr6bowalem podzielic na pewne grupy. Podzia! ten ilu
struje ponizsze zestawienie: 

Zagadnienia 

Sprawy testament6w i spadk6w 

Inne sprawy majqtkowe 

ßprawy kryminalne 

Sprawy przewodu sc1dowego 

i kwestie prawne 

Sprawy obyczajowe 

R6:i:ne 

Razem 

1 
Liczba not 

35 

21 

15 

13 

18 

109 
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Jak z niego wynika, najwif;ksze trudnosci powodowaly !awnikom olo

munieckim kwestie spadkowe i testamentowe, a nastf;pnie sprawy ma

jqtkowe. Znac2Jnie mniej wyjasnien dotyczy!o zagadnien kryminalnych 

i spraw zwiqzanych z przewodem sqdowym czy problemami prawnymi. 
Powyisze proporcje zdajq sif; zresztq odpowiadac przecif;tnej praktyce 

miejskich sqd6w !awniczych. 

Trudno byloby w krotkim artykule referowac szczeg6!owq tresc pou

czen. Niemniej pozwolf: sobie zwr6cic uwagf; na niekt6re z nich, jackie 

wyda!y mi sif: przy lekturze ·ksif;gi bardziej zajmujqce. Tak wif:c wsr6d 

spraw spadkowych na uwagf; zasluguje pochodzqca z 1497 r. wiadomosc 

o procesie Joharrki, siostry slynnego polityka i pisarza, starosty moraw
skiego Otibora Towaczowskiego, przeciw jej stryjowi Adamowi o dom, ja

ki zmarly Ctibor pozostawil po sobie w O!omuncu 33• Z ,tego roku pochodzi 

relacja o sporze mif;dzy przyjaci6!kq niejakiego Krystyna, kt6ry wstqpi! 

do klasztoru, a klasztorem o spadek po nim. Lawnicy wroclawscy, mimo 

ze rzeczony Krystyn przebywal w klasztorze tylko rok, przysqdzili spa
dek klasztorowi 34. Wsr6d zagadnien majqtkowych swym tlem obyczajo

wym zwraca uwagf; wydany w 1496 r. ortyl rozstrzygajqcy <lose skompli

kowanq sprawf:. Oto uciek! z miasta z zamf:znq kobiet'!, pozostawiajqc 

w!asnq zonf:, cz!owiek zadluzony. J ego majqtek zostal zajf;ty na pokrycie 

d!ug6w. Zona zbiega zglosi!a jednak pretensje do swego posagu. Lawni

cy wroclawscy wydali wyrok dla niej przychylny, przy,;najqc jej 100 gul
den6w i caly ddbytek, kt6ry z sobq wnios!a do gospodarstwa mal

zonk6w 35. 

Wsr6d not na temat zagadnien kryminalnych mozna wymienic po

chodz'!C'l z 1488 r. sprawf: sluzqcej ze spadkobiercq by!ego jej pana o pie
niqdze, jakie przechowywa!a w depozycie u swego patrona, a kt6rych 

tenze spadkobierca nie chcial jej 2Jwr6cic '6, czy sprawy oskarzen o mor
derstwa z lat 1502 i 1518 37• 

Natomiast z tema�yki zwiqzanej z post�powaniem sqdowym na uwag� 
zasluguje wyjasnienie lawnik6w wroclawskich z 1504 r., eo czyni'!, kiedy 

w toczonym przed nimi procesie jedna strona zadowala si� ich orzecze
niem, a druga domaga si� odeslania sprawy do Magdeburga. Lawnicy 

stwierdzajq, ze w takich wypadkach od nich zalezy decyzja, czy rzecz 

rozpatrywac na miejscu, czy odeslac do lawnik6w magdeburskich as. 

aa R�kopis Archiwum Paiistwowego w Brnie G. 10, nr 277, fol. 21a. 
a4 TamZe, fol. 20b. 
ss TamZe, fol. 16a. 
ae Tam:ie, fol. 3a. 

n TamZ.e, fol. 26b i 39a. 

38 „Szo steht es zu unseren willen, ob wir alhie recht daruber sprechen ader 

sie furder weisen wollen". TamZe, fol. 28b-29a. 
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W 1497 r. lawnicy wroclawscy wyjasniali olomunieckim blizej niekt6re 
wyrazenia oznaczaj,ice pewne rodzaje przest�pc6w. Tak wi�c slowo „pflu
greuber" oznaczalo wedlug podanej przez nich definicji czlowieka krad
n,icego chlopom w polu narz�dtzia rolnicze; ,,firherter" - oszusta w grze 
w karty lub w kosci, a „mortbrenner" - tego, kto zlosliwie wypowiadal 
zemst�, podpalal, grazil, s2Jkodzil dobru publicznemu i nie chcial zado
wolic si� dochodzeniem sprawiedliwosci na drodze s,idowej 39• W 1528 r. 
natomiast informowali, ze ludzie zasiadaj,icy w radzie i s,idzie miejskim, 
kt6rzy byli z tej racji zaprzysi�zeni, nie s,i zobowi,izani wedlug przyj�tego 
na Sl,isku prawa saskiego i panuj,icych zwyczaj6w do skladania przysi�gi 
w wypadku wyst�powania przed s,idem w charakterze swiadk6w 40• 

Ze spraw obyczajowych mozna wymienic swiadcz,ice o surowosci 
6wczesnego prawa pouczenie z 1562 r. w sprawie kary za wsp6lzycie 
plciowe mi�dzy macoch,i a pasierbem. Lawnicy wrocli>wscy polecali w tym 
wypadku ze wzgl�du na „hanb� ikrwi" sci�cie obojga winnych mieczem ••. 
Ciekaw,i z punktu widzenia obyczaj6w byla tez nota z 1532 r. dmycz,ica 
olomunieckiego czeladniika rzezniczego niejakiego Mi'kolaja Schulza, kit6ry 
broni,ic mi�sa w jatce swego pana zabil dobieraj,icego si� do niego psa. 
W Olomuncu zamierzano go za to pozbawic prawa uprawiania Tzemiosla. 
Lawnicy wroclawscy uzni>li, ze czeladnik •nie powinien byc za sw6j post�
pek w zaden spos6b karany "· 

Wiele interesuj,icych i·nformacji z rozmaitych dziedzin zycia przynosz,i 
listy lawnik6w wroclawskich w sprawach, kt6re okresli!em w mym ·zesta
wieniu jako r6zne. Tak na przyklad o wysokim autorytecie i znawstwie 
zlotnik6w wroclawskich swiadczy historia z 1505 r. Lawnicy Olomunca 
przeslali wtedy lawnikom wroclawskim pierscien, kt6ry zrobil dla pew
·nego szlachcica jeden ze zlotnik6w olomunieckich. Szlachcic ten podej
rzewal, ze piersciei'l nie zostal sporz,idzony z dobrego zlota. Lawnicy 
Wroclawia dali go do obejrzenia tutejszym zlotnikom, kt6rzy orzekli, ze 
zloto jest dobre i ze rzemieslnik olomunieoki nie oszukal swego klienta 43, 

u TamZe, fol. Sa. Na uwagi: zasluguje szczeg6lnie tekst o bE}dqcych w owym 
czasie postrachem „morderczych podpalaczach", jaki w pouczeniach ksii:gi brzmi na
stE}pujttco: ,,mortbrener aber halden wir vor die sich mutwillig fehes absagenn, an
nemenn, austretenn, hornen, droen und gemeinen nutz beschedigen und sich ann 
gleich und recht nicht wollen begnügenn lassen". 

40 TamZe, fol. 55a-55b. Zasadnicza czt:SC tekstu brzmi: ,,Nach ordnung und 
geprauch lands ublicher sachsischer rechte, der wir und das gantze lanndt Schle
sien uns halten, dartzue nach unsernn alt erbrachten underhaltenen gewonhaiten, 
darf ein mann der an rathes ader gerichts stat siezt, sein getzeugnus darumb er 
gefragt wirt inn der stadt gepitte ader in dem gerichtszwang soweit sich der 
erstrekt nicht von newes mit seinem eyd bestettigenn". 

u TamZe, fol. 64a i 65a. 
42 TamZe, fol. 57a. 
43 Tamze, fol. 30a-30b, 
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W 1517 r. lawnicy wroclawscy wydali orzeczenie dotyczqce wozmcow 
oskarzonych przez kupca o dopuszczenie do tego, ze w czasie popasu splo
m1l na skutek pozaru przewoi:ony przez nich towar. Wypowiedzieli si<, 
przy tym w spos6b korzystny dla woznic6w stwierdzajqc, ze mogq oni 
odpowiadac za powstalq szkodi, jedynie wtedy, jesli udowodniona im zo
stanie wyrazna zla wola w tej sprawie 44

• Na slady handlu miast moraw
skich z Kralrowem naprowadza nota z 1524 r. o sporze mi<,dzy Gabrielem 
i Stankiem z Olomuli.ca a Waclawem Schwarzem z Opawy, kt6ry dal po
ri,czenie za Andrzeja (Endressen ?) z Krakowa, ze zaplaci za wino zakupio
ne u wspomnianych wyzej kupc6w olomunieckich ••. 

Podane tutaj przykfa:dy ilustrujq tylko czi,sc bogatej prob!ematyki 
stanowiqcej przedmiot wroclawskich pouczeri prawnych dla Olomurica 
i ZWÜ\zanych z nim miast morawskich uzywajqcych prawa magdeburskie
go. Uzywanie prawa magdeburskiego we wroclawskiej wersji slqskiej 
i zwiqzki prawne Olomurica z Wroclawiem Sq jednym z dowod6w bliskiej 
lqcznosci p6lnocnych Moraw z Sqsiednim Slqskiem w epoce feudalizmu. 

UBER DEN EINFLUSS DES WROCt.AWER STADTRECHTES IN MÄHREN 
IN XIV-XVI JH. 

In dem Artikel, der die juristischen Kontakte der Stadt· Wroclaw mit den 
mährischen Städten darstellt, skizziert der Verfasser einleitend die Einflüsse der 
schlesischen Muster auf die Bildung des deutschen Rechtes in Mähren. Danach 
bespricht er die rechtlichen Beziehungen zwischen Olomouc und Wroclaw. Es wird 
dabei darauf hingewiesen, dass Olomouc, welches das Wroclawer Stadtrecht be
nutzte, juristische Ratschläge anderen Städten in Nordmähren erteilte, so dass durch 
dessen Vermittlung die Muster von Wroclaw auf diesem Gelände breiter nach
geahmt wurden. 

Mehr eingehend wurde die Sammlung der städtischen Rechte von Wroclaw 
dargestellt, die im Jahre 1352 der Stadt Olomouc überliefert wurde und zur Grund
lage des rechtlichen Verfahrens der Gerichte zu Olomouc wurde. Bei der Darstel
lung dieser Sammlung, die als Manuskript im Staatsarchiv in Opova, Filiale in 
Olomouc (Handschriften der Domkapitel-Bibliothek in Olomouc Nr. 403) erhalten 
geblieben ist, benutzt der Verfasser eine Analyse dieser Handschrift, die W. Weiz
säcker im Jahre 1936 durchgeführt hatte. Die alltägliche Praxis der rechtlichen 
Beziehungen zwischen Olomouc und der mit ihm verbundenen Städte und Wroc
law Jm XV u. XVI Jh. wurde auf Grund des Buches der juristischen Belehrungen 
,besprochen, welches sich im Staatsarchiv in Brno unter der 9l'gnatur G. 10, Nr. 277 
befindet. Der Verfasser vermutet, das die im Buche sichtbare Abschwächung der 
rechtlichen Kontakte ab Jahre 1530 wahrscheinlich mit dem Siege der Reforma
tion in Wroclaw zusammenhing. Der Inhalt der rechtlichen Belehrungen betraf 
grösstenteils Erbschafts-und Eigentumsangelegenheiten, seltener kriminelle oder 
mit dem gerichtlichen Verfahren verbundene Fragen. 

44 TamZe, fol. 42b-43a. 
45 Tami:e. 




